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250 sidor innan Rehm återvänder till sina teore-
tiska utgångspunkter. Dock saknas också här ki-
asmen mellan åskådare och bild; i stället är det 
Merleau-Pontys teori om relationen mellan det 
synliga och det osynliga som presenteras i slu-
tet av avhandlingen, olyckligtvis inte med Mer-
leau-Pontys egna ord utan utifrån ett antal andra-
handskällor. Inte heller motsvaras den fenomeno-
logiska förståelsen av bilden av en motsvarande fe-
nomenologisk språkuppfattning. Framför allt hos 
den sene Merleau-Ponty, samme Merleau-Ponty 
som tolkar Cézanne, återfinns en språkfenome-
nologi som använder kiasmens figur. Hos honom 
finns också en strukturalistisk uppfattning inte-
grerad med den fenomenologiska, vilket gör det 
möjligt att läsa individuella så väl som konven-
tionella uttryck fenomenologiskt.

En allvarligare och mer fundamental kritik mot 
Rehm rör hennes användning av den icke obe-
tydliga Christensenforskningen, för vilken redo-
görs nästan uteslutande i forskningsöversikten. I 
analyserna saknas den dialog med tidigare forsk-
ning som inte bara är ett formellt krav på en av-
handling utan som är nödvändig för att den kri-
tiska verksamheten skall bli relevant i en pågående 
receptionshistoria. Detta krav gäller inte minst 
när avhandlingen tangerar rön som återfinns hos 
andra forskare såsom systemdiktningens funk-
tion, teologi, metalitteraritet och skrift. Därutö-
ver behandlar Rehm konkreta motiv som tidigare 
undersökts av forskningen och som är återkom-
mande i författarskapet; även i dessa fall avstår 
avhandlingsförfattaren från att aktualisera rele-
vanta studier. Dessutom finns sedan tidigare flera 
kortare analyser av den aktuella romanen, vilka 
också de hade förtjänat större uppmärksamhet i 
avhandlingstexten.

Denna kritik till trots är Ortrun Rehms under-
sökning av Inger Christensens roman ett viktigt 
och lärt bidrag till den framväxande Christen-
senforskningen, både vad gäller den strukturalis-
tisk-tekniska analysen och den dubbla historiska 
kontextualiseringen (renässans och 1900-tal). Av-
handlingen kan i stora delar läsas med behållning 
av den som är intresserad av förhållandet mellan 
text och bild i allmänhet.

Mattias Pirholt

Camilla Brudin Borg, Skuggspel. Mellan bildkri-
tik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap. 
Norma. Skellefteå 2005.

Lars Gyllensten tycks vara en favoritförfattare 
bland litteraturvetare. Redan vid 1970-talets mitt, 
när han stod mitt i sin författargärning, skrevs de 
första avhandlingarna om hans prosa. Under lop-
pet av ett par år utkom inte mindre än tre betydel-
sefulla Gyllenstenstudier: Hans-Erik Johannes-
sons Studier i Lars Gyllenstens estetik (1973), Hans 
Isakssons Hängivenhet och distans (1974) och Ker-
stin Muncks Gyllenstens roller (1974). Sedan dess 
har Saga Oscarsson (1992) och Thure Stenström 
(1996) liksom teologerna Benkt-Erik Benktsson 
(1989) och Bo Larsson (1990) ytterligare fördju-
pat perspektivet på detta omfattande och varia-
tionsrika författarskap. Gyllenstens dragnings-
kraft ligger säkert i att författarskapet innehåller 
så många lager, att det prövar skiftande förhåll-
ningssätt och perspektiv och att det därmed in-
bjuder till ett systematiserat studium. Här finns 
utrymme för metaaspekter och estetisk reflexion, 
för existentiell begrundan och samtidskritik. Det 
senast uttrycket för detta Gyllenstenintresse är 
Camilla Brudin Borgs doktorsavhandling Skugg-
spel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyl-
lenstens författarskap (2005).

Olika aspekter av bilden och bildbruket hos 
Gyllensten står i centrum. Relationen mellan för-
fattarens motsägelsefulla roll som ”bildkritiker” 
och ”bildbyggare” vill Brudin Borg belysa. Hon 
noterar en tilltagande användning av en teolo-
giskt grundad bildkritisk terminologi i författar-
skapet under 1960- och 70-talet, termer som iko-
noklasi, idol och idolatri. Inledningsvis redovisar 
hon de hypoteser som hon utgår ifrån: att Gyllen-
sten använder den teologiska bildkritikens termi-
nologi metaforiskt – detta ”för att undersöka, ut-
reda och skapa nya perspektiv på ting som inte har 
med det religiösa objektet per se att göra” (s. 12). I 
detta metaforiska bruk urskiljer hon en tidig iko-
noklastisk och en sen ikonoplastisk fas. Hennes 
andra hypotes är att Gyllenstens val av denna ter-
minologi betingas av ”det omgivande kulturella 
och ideologiska klimat i vilket termen varit tänkt 
att få sin verkan” (s. 12) och inte av författarens 
tro eller vilja att deklarera ett ställningstagande, 
menar avhandlingsförfattaren. Till skillnad från 
andra akademiker som studerat Gyllensten gör 
Brudin Borg inte någon skillnad mellan skönlit-
terär prosa och debattartiklar eller andra genrer 
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och texttyper. Hon betraktar hela författarskapet 
som ett sammanhållet kulturkritiskt arbete utan 
någon inbördes genrebetingad hierarkiseringen. I 
stället betonas en återkommande interaktion mel-
lan olika texter. Ännu en hypotes lanseras: att Gyl-
lenstens bildkritik inte begränsar sig till en period 
som upphör på 60-talet utan fortsätter att vara en 
produktiv faktor i hela författarskapet. Denna ge-
nerella bildkritik ser avhandlingsförfattaren som 
”en av drivkrafterna bakom författarskapet till-
sammans med det bildskapande och förnyelsein-
riktade arbetet” (s. 18).

Den litteratur som Brudin Borg har valt att stu-
dera indelas i tre delar som motsvarar avhandling-
ens tre huvudkapitel. Den första – ”Bildkritik och 
estetiska experiment” – omfattar Camera obscura 
(1946) och Carnivora (1953). Den andra – ”Från 
idol till ikon – polemisk ikonoklasm” – behand-
lar Gyllenstens kritiska verksamhet i dagspress 
och tidskrifter. Eftersom inte allt kan få plats, be-
gränsar sig avhandlingsförfattaren till de sk klipp-
böckerna med material från 40- till 90-tal. Det 
tredje – ”Ikonoklasm och ikonestetik” – koncen-
treras på de två romanerna med Don Juan-motiv, 
I skuggan av Don Juan (1975) och Skuggans åter-
komst (1985). I min behandling av avhandlingen 
kommer jag att särskilt uppehålla mig vid det för-
sta huvudkapitlet, ”Bildkritik och estetiska expe-
riment”, som jag också uppfattar som mest pro-
blematiskt. Det avslutande tredje huvudkapitlet, 
”Ikonoklasm och ikonestetik”, som också är det 
mest omfattande, är däremot i många stycken be-
undransvärt. Här finns avhandlingens mest över-
tygande partier.

Avhandlingen är klart disponerad och följer 
den kronologiska ordningen för de valda texterna 
av Gyllensten. Klarheten gränsar emellanåt till 
övertydlighet på grund av de många självreferen-
serna. Fraser av typen ”Jag kommer här att visa” 
är vanligt förekommande och inte alltid varierade. 
Språklig och innehållsmässig redundans förekom-
mer i lite för stor utsträckning. Omkastade bok-
stäver, sammanskrivna och utlämnade ord lik-
som andra typer av ”tangentbordsfel” förekom-
mer lite för ofta. Märkliga ordval och några tyd-
liga språkfel vittnar också om att avhandlingen 
hade vunnit på ännu en genomläsning. I övrigt 
följer Brudin Borg vad genren fordrar ifråga om 
akribi och vederhäftighet. I den del av litteratur-
förteckningen som omfattar Gyllenstens biblio-
grafi har hon valt en kronologisk disposition i 
stället för en alfabetisk. Jag finner denna inkon-

sekvens (källförteckningen är för övrigt kronolo-
gisk) praktisk och hanterlig.

Camilla Brudin Borg rör sig inom det veten-
skapliga område som på senare år kommit att be-
nämnas intermedialitet. Författaren är inte obe-
kant med begreppet och inte heller med de vitt-
förgrenade teoretiska diskussioner som förts om 
konstarternas interrelationer. Först på sidan 61 
förekommer emellertid termen. Om intermedi-
alitetsbegreppet hade introducerats och diskute-
rats i det inledande kapitlet hade avhandlingen 
fått en större teoretisk tydlighet. För att visa på 
det intermediala fältets ökande omfattning i Sve-
rige kunde hon ha åberopat Ulla-Britta Lager-
roths framställning i Tidskrift för litteraturveten-
skap 2001:1: ”Intermedialitet. Ett forskningsom-
råde på frammarsch och en utmaning för littera-
turvetenskapen”. Den betydande filosofiska, lit-
teratur- och konstteoretiska orientering som Bru-
din Borg lägger i dagen på olika ställen i boken 
kunde ha presenterats och motiverats i ett samlat 
inledande kapitel.

Ekfrasbegreppet spelar en central roll i avhand-
lingen. Ordet ekphrazein har en tradition som 
sträcker sig tillbaka till antiken. Den ursprung-
liga meningen var ”noggrann beskrivning”. Först 
i ett senare skede har ekphrasis fästs vid betydel-
sen verbal beskrivning av ett bildkonstverk. Leo 
Spitzer var 1955 den förste att ange en sådan de-
finition: ”the description of a work of art by me-
dium of the word”. Begreppet har fått en oerhörd 
spridning de senaste decennierna och termen har 
ömsat definitioner åtskilliga gånger. I Sverige har 
begreppet ekfras snabbt vunnit terräng alltsedan 
Hans Lund introducerade det. Gemensamt för de 
flesta av definitionerna är att ekfrasen är en litterär 
subgenre som beskriver eller tolkar ett bildkonst-
verk. Efter hand har emellertid behovet uppstått 
av en förståelse som omfattar bilder som normalt 
inte betraktas som konst: reklambilder, logotyper, 
amatörfoton. James Heffernans bredare definition 
har därför ofta åberopats: ”verbal representation 
of visual representation”

Brudin Borg ansluter till Heffernans defini-
tion, men hänvisar till honom enbart i en not. 
För övrigt är WJT Mitchell den teoretiker som 
betytt mest för resonemangen om relationen mel-
lan text och bild i avhandlingen. Också Mitchell 
stöder sig på Heffernans ekfrasdefinition. Vidare 
åberopas klassicisten Beckers studie av en av den 
antika litteraturens mest kända ekfraser, skild-
ringen av Akilles sköld i Iliadens artonde sång. På 
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andra ställen refereras till Hans Lund och vid ett 
enstaka tillfälle till Tamar Yacobi.

Eftersom ekfrasen har en så pass central bety-
delse i avhandlingen vore det lämpligt att också 
om detta begrepp föra en inledande diskussion, 
helst i anslutning till en behandling av interme-
dialitetsfenomenet och gärna inom ramen för en 
övergripande teoribehandling.

I avhandlingens första huvudkapitel – ”Bild-
kritik och estetiska experiment” – slår Brudin 
Borg fast att den första litterära bildanknytningen 
sker med Camera obscura, den diktsamling som 
Gyllensten konstruerade – som ett slags parafras 
på 40-talets poetiska idiom – tillsammans med 
Torgny Greitz på fem timmar. Denna handling, 
att skriva och ge ut Camera obscura, benämns 
”bildkritisk” eller ”ikonoklastisk”. Med stöd i en 
filosofisk tradition som bl a omfattar Locke och 
Marx förklaras att en camera obscura är en meta-
bild ”för hur diktsamlingen producerar sina egna 
(nota bene: ironiska/falska!) bilder.” (s 35). Det är 
inte oproblematiskt att ta med Camera obscura i 
diskussionen om författarskapet, att ställa denna 
samling på samma nivå som t ex Skuggans åter-
komst. Visserligen kan valet motiveras med att 
Gyllensten i hela sitt författarskap gärna prövar 
olika förhållningssätt och att det ironiska ansla-
get i Camera obscura skulle utgöra en exponent 
för denna utforskande attityd. Nu har Gyllensten 
själv framhållit att syftet inte var parodiskt. Bru-
din Borg menar att det ändå fanns ett upproriskt 
syfte med att ge ut Camera Obscura, en handling 
som bör ”betraktas som en konkret manifestation 
med ett syfte – bildstorm – och inte som en skrift 
med en inkapslad dold innebörd” (s 30). Hon 
konkretiserar ytterligare: ”Camera obscura måste 
uppfattas som en handling som syftade till att riva 
ner vissa föreställningar i samtiden, ifrågasätta in-
stitutionen och skapa debatt” (s 30). Nog lycka-
des Gyllensten och Greitz (om nu detta var syf-
tet). Camera obscura kan man kalla tidernas mest 
lyckade litterära kupp. Det går emellertid inte 
att bortse ifrån att Gyllensten inte var ensam om 
att skriva boken, och graden av medförfattarens 
insats och hans eventuella syfte diskuteras inte, 
även om det finns skäl att förmoda att han var 
delaktig i det oppositionella i hela tilltaget. Med 
undantag för att Greitz roll inte diskuteras ifrå-
gasätter jag inte denna del av Brudin Borgs reso-
nemang. Däremot menar jag att Camera obscura 
inte borde vara med i en doktorsavhanling som 
syftar till att belysa relationen mellan bild och text 

i Gyllenstens författarskap. Bildanknytningen är 
för svag för det. Hade inte ordet bildstorm, iko-
noklasm, funnits som ett slags synonym till op-
position eller uppror, hade det varit mycket svå-
rare att förknippa denna 40-talistiska diktsamling 
med bildkritik?

Efter diskussionen om Camera obscura går Bru-
din Borg över till Carnivora. Konversationsövning 
i mänskligt röstläge (1953), vilken hon menar på 
liknande sätt förmedlar en bildkritisk hållning 
men på samma gång står för en bildbyggande es-
tetik. Här visar det sig att bildanknytningen är 
avsevärt tydligare än i Camera obscura. Carnivora 
består av korta prosastycken, ofta med uppbru-
ten syntax. Namnet ”Goya” finns med som ett 
slags rubrik till den inledande texten. För övrigt 
saknas rubriker. Carnivora betyder köttätare. Re-
dan titeln refererar därmed till en av Francisco de 
Goyas mest kända målningar, vilket Brudin Borg 
naturligtvis uppmärksammar. De texter som ut-
går från Goyas bildvärld, framför allt den grafiska 
sviten ”Los Caprichos” men även ”Los desastros 
de la guerra” har tematisk förbindelse med Carni-
vora. Brudin Borg visar att texten som behandlar 
ett annat konstnärligt medium i själva verket har 
en självreflexiv karaktär.

Kameran, denna gång den fotografiska kame-
ran, är ett instrument med vilket verkligheten 
registreras. Som sådant saknar den ”medkänsla” 
med det den förmedlar, menar avhandlingsförfat-
taren. Den etiska sidan av de tragedier som skild-
ras i Carnivora utesluts genom det objektiva avbil-
dande som kameran representerar. I motsats till 
denna bildkritik tolkas i stället den bildskapande 
konstnären positivt i boken, enligt Brudin Borg. 
Kameran ”utestänger en etisk dimension” (s 47), 
heter det. ”Kameran i Carnivora är således ett me-
dium som vanställer och förvränger. Denna egen-
skap delar den med den camera obscura som in-
verterar verkligheten” (s 47).

Jag tvingas invända mot resonemanget. En ka-
merabild är objektivt registrerande, men denna 
bild ser ju inte läsaren av Carnivora. Däremot 
förmedlas intrycken av bilden genom en berät-
tarröst, eller – som i följande citat ur Carnivora 
– av skeendet vid fotograferingen.

Men någon rusar listigt fram, som hade turen 
att vara vid krocken. Med lystna ögon böjer han 
sig under vagnen, siktar noga mot den döda kä-
ringen som ligger pressad intill hjulen i en sällan 
skådad ryggradsvighet, skjuter henne fyra gånger 
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med sin kamera och rutinens kunnigt varierade 
bländaröppningar och tider. U.S.Camera återgav 
hans lyckoskott.

I analysen av detta parti står att fotografen inte 
har någon medkänsla med trafikoffret och att fo-
tografen tycks vara ett med sin kamera. Jag vill 
istället mena att det är den subjektiva berättar-
röst som hörs i texten som betingar läsarens upp-
levelse av känslokyla. Kameran varken förvrider 
verkligheten eller utesluter en etisk dimension. 
Det är tvärtom så att ironin vid skildringen av 
den bildgirige fotografen vid olycksbilen fram-
manar etisk reflexion.

Cézanne är en bland flera konstnär som Gyl-
lensten förhåller sig till i sin bok. I anslutning till 
Goya- och Cézanne-texterna i Carnivora nämns 
inte ordet ekfras. I en not i anslutning till Cé-
zanne belyses denna typ av text med Yacobis be-
grepp ”ekfrasisk modell”. I not 129 på s 260 kan 
man läsa: ”I Carnivora finner vi alltså ett cézan-
neskt äppelstilleben och det är naturligtvis inte 
avgörbart exakt vilket konstverk texten förhåller 
sig till. Cézannes röda äpplen pekar i stället ut en 
motivkrets, en grupp tavlor, som är mycket väl-
kända för eftervärlden. I detta fall kan man som 
Tamar Yacobi, tala om en ekfrasisk modell. Den 
ekfrasiska texten behöver alltså inte knytas till en 
viss visuell representation”. Tillämpningen av Ya-
cobis begrepp ter sig alldeles korrekt, men man 
kan fråga sig om det inte vore lämpligare att i den 
löpande texten föra resonemanget om en ekfra-
sisk modell. Detta styrker mig i min övertygelse 
att en samlande diskussion vore på sin plats. Sär-
skilt som Goya-texten då också kunde inrymmas 
i ett sådant resonemang.

Några av prosastyckena i Carnivora refererar 
till fyra konstverk av Henri de Toulouse-Lautrec. 
Brudin Borg kartlägger hur de aktuella texterna 
hänsyftar till bildkonstverken och menar att dessa 
fyra ekfraser utgår från metaforerna ”kött” och 
”dans”. De skiljer sig från de texter som kan rela-
teras till Goya genom att de har en ironisk prägel, 
framhåller hon. Gemensamt för de fyra är att de 
”bearbetar ett formestetiskt problem genom att 
pröva de språkliga representationernas olika för-
hållanden till objektet” (s 85). Det finns anled-
ning att dröja vid en av Toulouse-Lautrec-ekfra-
serna, den med titeln ”Jane Avril dansant”, som 
fått sin benämning efter ett av konstnärens be-
römda dansporträtt från 1893. Bilden finns repro-
ducerad i avhandlingen. I analysen noteras konst-

närens perspektiv underifrån. Brudin Borg note-
rar att tonvikten ligger på den rörelse som dan-
sen framkallar, på köttets ”ryckning” och ”spasm”, 
som det heter i Gyllenstens text. Här är det alltså 
fråga om ett alldeles bestämt bildkonstverk, men 
samtidigt åberopas andra motiv i Toulouse-Laut-
recs bildvärld: ”kvinnor, dansörer, ryttare”. Här 
kunde Tamar Yacobis ekfrasbegrepp än en gång 
ha åberopats. Samtidigt sker en semantisk expan-
sion i texten. Den utanförstående men textinterne 
berättaren förmedlar fragmentariska intryck som 
går att knyta till Toulouse-Lautrecs biografi. ”Gre-
ven super”, står det i prosatexten, och här åsyftas 
naturligtvis Toulouse-Lautrec själv, vilket Brudin 
Borg också nämner. Bland dem som dansade på 
Moulin Rouge och andra nöjesställen var Jane 
Avril den som han stod särskilt nära. Hon hade 
växt upp under svåra omständigheter med en do-
minerande mor, som hon rymde ifrån upprepade 
gånger. Till slut hamnade hon på Salpêtrière-sjuk-
huset där hon var patient till den berömde nerv-
läkaren Charcot. Detta anspelar texten på: ”Varje 
spasm i köttet blir uppmärksammad mer samvets-
grant än någonsin på hospitalet”. Detta är detaljer 
som Brudin Borg inte har noterat men som skulle 
ha bidragit till förståelsen av Gyllenstens text.

I Carnivora finns ytterligare två texter med 
otvetydig bildkonstanknytning. Den ena hand-
lar om den italienske konstnären Modigliani, den 
andra om den tyske samhällskritiske konstnären 
som gick i amerikansk exil, George Grosz. De är 
så korta att de kan citeras:

Målaren Modigliani målade madonnor från sin 
närhet. Smäckra kvinnor med begär omkring och 
han målade dem ifrån sig. På långa halsar, som 
negersniderier, med profiler som formade i ström-
mande vatten, och halsar som bambustammar, 
långa svajiga ögonlyftare, sträcker de sig ifrån 
sig och sträcker sig från begären tätt omkring 
sig. Som en neger skär i urskogens fjärran ved 
så målade Modigliani med en exotisk känslighet, 
mil och mil emellan ögonen och händerna. Vita 
kvinnor formade han som vore han neger och det 
är mil och mil emellan negern och de vita, lade 
Modigliani mellan sig och kvinnor människor ne-
gerns mur att något alltid måste vara neger. (Car-
nivora s 99)

Den store George Grosz stritsade dit några lus-
tiga grymma ritsor i bilden av den särklösa skö-
kans fläskiga bakdel. Han fyllde pennan på nytt 
för att tuscha en lysande triangel av svarta streck 
under buken på flickan i pampuscher. Med na-
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turtrogna tårar slipade i monokeln kramade den 
store George Grosz vasslan ur pappersmynten 
i penningkulturen. Några droppar liv för ritsor 
där, och några för strecken där, och Georg Grosz 
gick livslustigt fram på brödet. Skämd andedräkt 
blåser i ändan av trumpeten, ut brusar Vårvindar 
friska, men lukten följer låten förstulet. Så blåser 
våren i basuner. Den stora klangen väller stin-
kande över ståndaktiga murar. Jeriko, Jeriko, Je-
riko. (Carnivora s 110)

Dessa båda texter hör stilmässigt samman med 
övriga konst-texter. Här finns en uppbruten syn-
tax, som ger upphov till oklara referenser, neolo-
gismer som understryker karaktären av språkex-
periment. En central metafor som ”kött”, som 
identifieras i de andra texterna, återkommer här. 
Framför allt anknyter de två texterna till respek-
tive konstnärs bildvärld. Man känner igen de 
nakna kvinnokropparna hos Modigliani och de 
groteska tuschkarikatyrerna hos Grosz som av-
bildar prostituerade och kapitalister. Än en gång 
kunde Yacobis ekfrasbegrepp ha åberopats. Det är 
därför en gåta och en brist att Brudin Borg inte 
har tagit med dessa båda prosatexter när de så väl 
knyter an till den tematik som behandlas.

”Från idol till ikon – polemisk ikonoklasm” är 
rubriken på kapitel II, det kortaste av de tre hu-
vudkapitlen. Redan tidigare har begreppet iko-
noklasm introducerats och nu tillkommer ytter-
ligare besläktade termer som ”idol”, ”idolatri” och 
”ikon”. Inledningsvis ställer Brudin Borg frågan 
hur Gyllensten använder bildkritikens begrepp 
i sin dagspress- och tidskriftspolemik. Analysen 
berör Nihilistiskt credo (1964), Ur min offentliga 
sektor (1971), Klipp i 70-talet (1979) och Så var det 
sagt (1992).

Utifrån tidigare forskning diskuteras författa-
rens skiftande hållningar i den skönlitterära såväl 
som i den kulturkritiska produktionen. Vad gäl-
ler den kritiska verksamheten menar Brudin Borg 
att den i stor utsträckning kan betraktas som ide-
logikritisk, och hon observerar också att bildbe-
greppet ofta sammanfaller med ideologibegreppet 
under 60- och 70-talet (s 111). Med ideologi för-
stås moraliska, vetenskapliga, politiska och reli-
giösa system. I nästa steg ställs ideologikritiken i 
relation till begreppet ikonoklasm, men begränsar 
detta begrepp till den ideologikritik ”som bedrivs 
med hjälp av bildkritikens retoriska mönster” (s 
115). Avhandlingsförfattaren finner att metaforer 
som är förbundna med religiös bildterminologi 
tilltar under 70-talet. Så använder Gyllensten ido-

latribegreppet när han kritiserar Sven Delblanc 
för att inte göra skillnad mellan olika typer av bil-
der, en subjektiv och en objektiv verklighetsåter-
givning. Under 70- och 80-talet sker en betydel-
seförskjutning i bruket av idolatribegreppet. Nu 
avser uppdelningen ”äkta” och ”falska” bilder i 
ideologiskt-dogmatiskt hänseende.

En förändring i innebörden av bildbegreppet 
kan samtidigt iakttas i anslutning till en tillta-
gande media- och konsumtionskritik hos Gyl-
lensten under 70-talet, menar Brudin Borg. Be-
greppet ”idol” är här centralt. Dess referens är 
det ”kommersiella retoriska mönstret”. Mot bak-
grund av den mediekritiska debatten formulerar 
författaren en estetik ”där mottagarens fria posi-
tion […] inför den litterära texten blir allt vikti-
gare att framhäva och försvara”. Här förespråkas 
en ”ikonoklastisk motrörelse” som saboterar lä-
sarens bekvämlighet och i stället utmanar henne. 
Brudin Borg menar att litteraturens bildkaraktär 
inte är entydig och att den därigenom utgör ”lit-
teraturens sprängkraft.

Det sista huvudkapitlet, ”Ikonoklasm och iko-
nestetik”, behandlar de två romanerna I skuggan 
av Don Juan (1975) och Skuggans återkomst el-
ler Don Juan går igen (1985). Här ligger avhand-
lingens tyngdpunkt. Det är den del där Camilla 
Brudin Borg är mest övertygande. I analysen av 
den första av dessa romaner noterar hon att mak-
taspekten är central. Läsaren får kännedom om 
romanens bakgrund genom en kort exkurs över 
Don Juan-motivet, särskilt dess urtext, Tirso de 
Molinas drama, som Gyllensten för övrigt själv 
pekar ut i baksidestexten till sin roman. Vidare 
granskas det levnadsmönster som männen i fa-
miljen Tenorio praktiserar och här görs iaktta-
gelser om makt, inte minst i relationen manligt/
kvinnligt. ”Herre” och ”härskare” definierar Bru-
din Borg som centrala metaforer (s 168). I mot-
sats till tidigare Don Juan-gestaltningar blir hu-
vudpersonens straff inte att han brinner i helvetet 
utan att han förvisas till kolonierna. Han ”trans-
formeras till kolonialherre. Inget har därmed för-
ändrats”, som avhandlingsförfattaren skriver.

De bildrelaterade begreppen ”ikonoklasm”, 
”idol” och ”idolatri” återkommer i denna del. I 
sin egenskap av maktutövare, av ”förförare och 
förstörare”, som Brudin Borgs karakterisering ly-
der, ägnar sig huvudpersonen åt ikonoklasi. Don 
Juans tjänare Juanitos beundran för sin herre över-
går i ”falsk och felaktig avgudadyrkan”. Vidare 
noteras att Don Juans bravader sällan skildras di-
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rekt utan förmedlas som skvaller och rykten, ofta 
av den undergivne Juanito, som dessutom bokför 
sin herres erövringar. Den idolatri som framställs 
i boken karakteriserar Brudin Borg som en ” kol-
lektiv språkhandling”.

Romanens fristående fortsättning, Skuggans 
återkomst eller Don Juan går igen är det enskilda 
verk av Gyllensten som får den mest utförliga 
behandlingen i avhandlingen – hela 70 sidor av 
sammanlagt 240 (noter, källförteckning och regis-
ter undantagna). Inledningsvis kategoriseras den 
som ”meta-roman med tydlig inriktning på tolka-
rens roll i förhållande till konstverket eller texten” 
(s 171). Med stöd av teoretiker som Lodge, Jauss 
och Iser genomförs en inledande kartläggning av 
den berättartekniskt sammansatta romanen. Jag 
vill dröja vid några av de metafaktorer som Bru-
din Borg identifierar.

Under rubriken ”Metatexten” (s 177) refere-
ras en del av romanens handling. Den svenske 
konstnär som förekommer i romanens ramberät-
telse och som avhandlingsförfattaren benämner 
”tolkaren” berättar om sin konstnärliga metod. 
Han uppger att han arbetar med ”myter och le-
gender”, ”retoriskt-lyriska manifestationer i kom-
bination av text och bild”. Detta kallas ”majeu-
tiska program” (Skuggans återkomst, s 5). Brudin 
Borg citerar ett stycke ur texten där detta pro-
gram beskrivs:

Det gällde inte att skildra eller avbilda något som 
är – det gällde besvärjelse och bön. Det gällde in-
övningar i en hängivelse som skulle öppna mig 
för att sådant skulle kunna stiga ner i mig som 
skulle kunna låta mig bli ett medel för uppenba-
relser – för glimtar av det som är förklätt i det som 
är. Det gällde lovprisning och förtröstansfull öd-
mjukhet men inte magi eller maktspråk, och inte 
förtvivlan. (Skuggans återkomst, s 5 f )

Brudin Borg har med detta textutdrag för att visa 
på vad hon benämner tre referenser för denna 
text. Resonemanget går ut på att visa på textens 
metakaraktär. Vad hon inte uppmärksammar är 
att det som beskrivs är ikonmålarens heliga hand-
ling. Det religiöst färgade ordvalet är uppenbart, 
och tanken på ikonkonsten borde inte vara av-
lägsen i och med att texten beskriver en metod 
för konstnärligt skapande, där konstnären för-
bereder sig genom bön och ”inövningar i hän-
givelse” för att sedan bli ett medel för återgivan-
det av det heliga motivet. Den totala självutplå-
ningen, avsubjektifieringen eller anonymiteten 

hos konstnären är också utmärkande för ikon-
målarens inställning, något som också finns in-
skrivet i Gyllenstencitatet. Man kan tycka att av-
handlingsförfattaren borde ha uppmärksammat 
denna aspekt av det citat som hon själv återger och 
kommenterar. Under rubriken ”Ikonens estetik” 
(s 198) finns nämligen en förträfflig framställning 
om Östkyrkans heliga bild, om ikonkonstens ele-
menta. Brudin Borg visar därefter vilken funktion 
ikonen har i Skuggans återkomst. Läsaren görs un-
derkunnig om ikonens tillblivelse, hur ikonmåla-
ren förbereder sig för sin heliga handling, om fär-
gernas symbolik, om det omvända perspektivet, 
om vissa ikoners narrativa karaktär, om ikonos-
tasens uppbyggnad mm. Det hade varit klarläg-
gande med en återkoppling till Gyllenstencitatet 
ovan. Den ”majeutiska” metoden presenteras ti-
digt i romanen och skulle ha utgjort ett väsentligt 
tillägg till analysen av ikonens funktion i Skug-
gans återkomst.

Bland andra meta-faktorer som diskuteras 
märks det klassiska motivet locus amoenus, den 
plötsligt erfarna epifanin och den centrala meta-
foren ”skuggan”. Därefter går Brudin Borg över 
till att visa hur en sådan ikonestetik kan appliceras 
på Skuggans återkomst. En modell hämtad från A 
S Becker används sedan för att visa på vissa text-
ställens ekfrasiska funktion. Dessa ekfraser refe-
rerar till fiktiva träsnitt, men i romanen relateras 
också till två existerande bildkonstverk av Juan 
de Valdés.

I detta avslutande parti om Skuggans återkomst 
åskådliggör Brudin Borg hur sammansatt denna 
textväv är. Hon demonstrerar att texten på samma 
gång är horisontellt och vertikalt organiserad. Här 
identifieras centrala symboler som fåglarna och 
skuggan. Erfarenheten av en gestaltad epifani 
framställs i Locus amoenus. Här framgår också 
hur ikonen – bilden av det heliga – konstituerar 
framställningen på flera plan.

Avhandlingens suggestiva titel Skuggspel anspe-
lar naturligtvis på de två romanerna I Skuggan av 
Don Juan och Skuggans återkomst. Den som har 
denna kännedom, betraktar bokens svartgrå om-
slag, ser hur bilden av en ikonostas dunkelt och 
antydande träder fram och läser titeln Skuggspel, 
får föreställningen om att skuggan är den cen-
trala symbol som behandlas i avhandlingen. Så 
är inte fallet och titeln kan därmed sägas vara 
en aning missledande. Skuggan som motiv be-
handlas i själva verket endast på fem sidor. Bru-
din Borg slår fast: ”Den mest centrala metaforen 
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i Skuggans återkomst är naturligtvis ’skuggan’ ” (s 
182). Vid ett par tillfällen varieras ”metafor” med 
termen ”tecken”. Hon identifierar tre olika funk-
tioner som hon menar att skuggan har i texten. 
Men Brudin Borgs sätt att resonera om skuggan 
som ett återkommande fenomen med skiftande 
funktioner på olika nivåer i texten övertygar mig 
om att symbol är en mer korrekt benämning. Det 
kan visserligen vara svårt att fastslå vilket begrepp 
som bäst motsvarar de fenomen man försöker 
fästa vid en benämning. Gränsdragningarna mel-
lan metafor och symbol kan vara besvärliga att 
göra. Jag kan också tycka att skuggsymbolen inte 
är uttömd. Mer skulle kunna sägas. Ett fantasi-
eggande citat ur Skuggans återkomst kan anföras 
som exempel: ”En stillhet vilar hos denna tablå 
– en enda människa, någon som sover, på väg 
in i djupnande skugga, orörlig, onåbar. Kanske 
är han redan död.” (Gyllensten, Skuggans åter-
komst, s 106)

Det arbete som Camilla Brudin Borg har gjort 
är gediget och fantasifullt genomfört. Konsekvent 
studerar hon Gyllenstens litterära bildanvändning 
från Camera obscura, via Carnivora, de sk klipp-
böckerna och de två romanerna med I skuggan av 
Don Juan och Skuggans återkomst. Det är allde-
les tydligt att styrkan i Camilla Brudin Borgs av-
handling ligger i den senare delen. Upplevelsen 
av läsningen blir att avhandlingen blir allt bättre 
ju längre läsningen fortgår. Svagheterna i det för-
sta huvudkapitlet består men balanseras av den 
helhetsorienterade och inträngande läsning som 
görs i övriga kapitel av avhandlingen. När Lars 
Gyllensten formulerade följande karakteristik av 
sina mycket specifika läsare hade han förmodli-
gen inte träffat Camilla Brudin Borg. Jag vågar 
emellertid tro att dessa ord också skulle ha om-
fattat henne:

Numera tycks jag mest intressera litteraturveten-
skapare av facket – och inget ont i det. Ibland 
har jag sett det som att jag håller på att inlemmas 
i ett litteraturvetenskapligt museum. Emellertid 
– inom den lilla krets av läsare som jag kan glädja 
mig åt möter jag ofta ett starkt engagemang. (Gyl-
lensten, Minnen bara minnen, s 172 f )

Johan Stenström

Olle Widhe, Främlingskap. Etik och form i Willy 
Kyrklunds tidiga prosa. Ellerströms förlag. Lund 
2005.

Willy Kyrklund har under senare tid inte bara nått 
en publik position av det slag som understundom 
benämns ”kult”, han har även stärkt sina akade-
miska aktier genom att behandlas i en rad veten-
skapliga verk. Nu senast är det Olle Widhe som i 
Göteborg disputerat på en avhandling benämnd 
Främlingskap: Etik och form i Willy Kyrklunds ti-
diga prosa. Det är en diger volym på 350 sidor. 
Men den är välformulerad och förhållandevis lätt-
läst, så man kan möjligen tänka sig en publik även 
utanför det akademiska samfundet. Förlaget har 
också producerat en påfallande snygg volym, in-
bunden och illustrerad med foton, teckningar och 
brev – därtill föredömligt korrekturläst.

Främlingskap är en titel som väl sammanfat-
tar Olle Widhes beskrivning av den livshållning 
som kommer till uttryck i Willy Kyrklunds tidiga 
prosa, varmed avses verken mellan 1948 och 1964. 
Även om perioden endast utgör cirka 1/3 av Kyrk-
lunds författarverksamma liv var det under dessa år 
som han skrev de flesta av sina verk, vilket gör att 
de ”tidiga” verken kvantitativt faktiskt dominerar 
författarskapet. Det kan vara bra att ha i åtanke då 
beteckningen annars kan leda till föreställningen 
att avhandlingen endast uppmärksammar ett be-
gränsat och kanske famlande inledningsskede i 
författarens utveckling. Widhe behandlar emeller-
tid inte samtliga verk från den aktuella tiden utan 
har koncentrerat sig på debutboken, dvs. novell-
samlingen Ångvälten, och de fyra romanerna Två-
sam, Solange, Mästaren Ma och Polyfem förvand-
lad. Denna avgränsning motiveras av att man här 
”finner förutsättningarna till den koppling mellan 
etik och form som de senare prosaverken så tydligt 
signalerar” (s. 15). Formuleringen kan ge intrycket 
att de tidiga verken främst har intresse som ett 
slags förberedelsearbeten. Men så behandlas i alla 
fall inte Polyfem förvandlad varför man kanske kan 
diskutera om denna bok, som ändå dominerar av-
handlingen, definitionsmässigt verkligen skall räk-
nas till Kyrklunds tidiga prosa.

Kyrklunds verk har tidigare uppmärksammats 
i dissertationer av Gunnar Arrias, Gunnar Bäck, 
Paul Norlén och Jonas Andersson; licentiatav-
handlingar har författats av Arne Florin, Johan 
Sahlin och av Olle Widhe själv. Två längre veten-
skapliga artiklar har nyligen publicerats av under-
tecknad, och författarskapet har även behandlats i 


